
 

 

 

 

Job- og funktionsbeskrivelse: Overtandlæge 

 

Stilling: 

 

Overtandlæge 

Fuldtid 

Primære opgaver 

 

 Ledelse af administrative medarbejdere og afdelingstandlæger 

 Økonomisk ansvar for hele tandplejens budget 

 Overordnet fagligt ansvar  

 Sikring af kvalitetsudvikling og overordnede principper for ser-
viceniveau m.m. 

 Ansvar for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Drøftel-
ser og beslutninger om lønforhold og ansættelsesvilkår i tæt sam-
arbejde med afdelingstandlæger 

 Behandling af klager vedrørende tandplejens virke  

 Sikring af godt samspil i TRIOgruppen 

 

Andre opgaver 

 

 Tværorganisatorisk ansvar – dvs. tandplejens samarbejde med 
andre dele af den kommunale forvaltning, Region Syddanmark og 
frivillige organisationer o. lign. 

 Kontakt til Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i tæt dialog 
med chef for Sundhed og Forebyggelse. 

 Deltage i netværk med øvrige overtandlæger  

 Ledelsesrepræsentant for Tandplejen i Lokal Med tandplejen og 
områdemed for Sundhed og Forebyggelse 

 Kontakt til privatpraktiserende tandlæger 

 

Nærmeste leder 

 

Chef for Sundhed og Forebyggelse 

Netværk 

 

Øvrige ledere i Sundhed og Forebyggelse 

Overtandlæger i omkringliggende kommuner og I hele Region Syd 

Andet I de kommende år vil fokusområder for overtandlægen være  

 Udvikling og implementering af kvalitetsparametre for udviklingen 
af tandplejen – tandsundheden skal øges over de næste år. 

 Bidrage til afdækning og beskrivelse af behov for ændret struktur i 
Tandplejen,  

 Sikre justering af distrikter 

 Iværksætte tiltag til relevante opgaveglidninger mellem faggrup-
perne i tandplejen  

 Fokus på faglig udvikling og trivsel 

 

 Uddannelse 

 

Tandlæge, gerne efteruddannelse i ledelse, men ikke et krav. 

Erfaring 

 

Gerne ledelseserfaring f.eks. fra klinikledelse og ledelse af processer vedrø-

rende trivsel og faglig udvikling 

Personlige kompe-

tencer 

 

Overblik, vedholdenhed og empati. Lyst til at lære nyt. 

Udarbejdet af: Ledergruppen i Tandplejen den 4.10.2018 og chef for Sundhed- og Forebyg-

gelse, dvs. Ellen Skat Nielsen, Marie Heiberg Poulsen, Helle Svenning Jen-

sen, Mette Stark Wetche og Marit Nielsen-Man 
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